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Ata da sessão ordinária da COREMU nº 41 

realizada em 16 de abril de 2021, às 10h, 

virtualmente, por videoconferência. 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, na sala virtual, 1 

https://meet.google.com/vnv-fbse-eiq?hs=122&authuser=0,  às dez horas, reuniu-se o 2 

colegiado da COREMU com a presença dos seguintes membros: Aira Maria Bonfim Santos ( 3 

Tutora Odontologia ), Alessandra Rodrigues de Camargo (Coordenadora RIMS), Carmen 4 

Leontina Ojeda Ocampo Moré (Tutora Psicologia RIMS), Cassiano Ricardo Rech (Tutor 5 

Educação Física REMULTISF), R en a t a  Goulart C as t r o  (Coordenadora REMULTISF), 6 

Luiz Fernando Gil (Coordenador RCTBMF), Gabriele Rockenbach (Tutora Nutrição 7 

REMULTISF), Gisele Cristina Manfrini (Subcoordenadora da COREMU), Jussara Kasuko 8 

Palmeiro (Tutora Farmácia RIMS), Maria Isabel D’Avila Freitas (Tutora Fonoaudiologia 9 

RIMS), Michelly Laurita Wiese (Tutora Serviço Social RIMS), Rejane (Preceptora RIMS), 10 

Janaina Mariane Corrêa Salvador (Residente REMULTISF), Bruno Gonçalves Gavião 11 

(Residente REMULTISF), Sayonara Estéfane Tavares de Moura (Residente RIMS) sob a 12 

presidência da profa. Flávia Martinello coordenadora da COREMU. A coordenadora abriu 13 

a sessão saudando os presentes.  Item 1: Ordem do dia. A coordenadora apresentou a ordem 14 

do dia e foi solicitada a inversão do quarto item para que fosse o quinto item da pauta, a 15 

indicação foi aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação das atas das reuniões 16 

anteriores: ordinária e extraordinária. A ata da reunião ordinária de 12 de fevereiro de 2021 17 

e a ata da reunião extraordinária de 26 de março de 2021 foram colocadas em apreciação e após 18 

algumas correções e sugestões de redação foram aprovadas por unanimidade. Item 3: 19 

Informes. A profa. Flávia informou sobre o repasse das bonificações dos residentes. Ressaltou 20 

que a profa. Alessandra enviou uma lista contendo sete residentes que não tinham recebido o 21 

repasse referente ao mês de abril. Também esclareceu que o repasse é feito no decorrer do mês 22 

e não no início do mês. Completou dizendo que o Ministério da Saúde tinha enviado uma 23 

relação de seis nomes de residentes que tinham inconsistências nos números das contas 24 

bancárias. Também informou que foi encaminhado e-mail aos residentes solicitando os dados 25 

bancários para verificação e correção das inconsistências. Na sequência, o residente Bruno 26 

informou sobre a Reunião ampliada do Fórum Nacional de Residentes e Saúde - FNRS. 27 

Informou que a situação dos atrasos no repasse da bonificação estava ocorrendo em âmbito 28 

nacional. Citou que houve atrasos nos pagamentos das bolsas dos residentes do Rio de Janeiro 29 

e São Paulo e demais estados do país. Também informou sobre o dia de paralização nacional 30 

dos residentes discutida na Reunião do FNRS. Ao mesmo tempo, falou que a paralização estaria 31 

prevista para o dia 19 de abril de 2021, com concentração dos residentes na Catedral 32 

Metropolitana de Florianópolis. Em seguida, falou que também são pautas da paralisação a 33 

aprovação do PL 504, o reajuste das bolsas e as condições adequadas de trabalho aos residentes 34 

e outras que seriam discutidas no fórum. Na sequência, a profa. Flávia informou que o diretor 35 

do Hospital Infantil Joana de Gusmão procurou a direção do CCS, para informar que existe a 36 

disponibilidade em receber residentes para realizar estágios na área de Gestão Hospitalar. A 37 
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profa. Flávia falou que se colocaria a disposição das áreas que tivessem interesse em realizar 38 

algum convênio com o hospital. Na sequência, informou sobre o calendário da graduação e pós-39 

graduação na UFSC, ambos aprovados pelo CUN, mas que excluem a situação das residências. 40 

Sugeriu que deve haver flexibilidade na execução dos conteúdos pelos docentes e tutores de 41 

modo que se adequem ao calendário acadêmico da graduação e respeite as férias dos docentes. 42 

Item 4: Processo seletivo remoto 2021/2022: realização por fundação de apoio; opções de 43 

segunda etapa apresentação (banca) de memorial ou projeto; pesos de cada etapa; 44 

definição do número de candidatos que passarão da primeira para a segunda etapa; 45 

distribuição das vagas das ações afirmativas. A profa. Flávia iniciou pelo informe sobre a 46 

reunião agendada pela profa. Alessandra e realizada com a representante da EBSERH de 47 

Brasília, Caroline Valeiros, sobre os processos seletivos para residentes realizados pela 48 

empresa. Disse que o objetivo principal deles era tentar centralizar a realização da prova para 49 

residência para não ter vagas ociosas. Acrescentou que a mesma seria aplicada por uma 50 

fundação, que realiza inclusive a análise de currículo, contratada e gerenciada por eles. Que 51 

eles têm a meta de ter uma terceira etapa com prova prática, o que não é possível devido á 52 

pandemia. Falou que eles não diferenciavam as provas para a residência de acordo com a área 53 

de atuação, somente por área profissional. Por exemplo, a prova da enfermagem é a mesma 54 

para candidato da saúde da família, da alta complexidade, etc. Salientou que não havia política 55 

de ações afirmativas. E por fim, destacou que não há retorno financeiro para a instituição. A 56 

profa Alessandra lembrou da vantagem que os candidatos teriam no sentido de terem primeira 57 

e segunda opção de programa de residência.Também informou que a EBSERH não havia 58 

realizado provas para Programas de Atenção Básica e Saúde Coletiva. Por fim, as professoras 59 

relataram que, nesse momento, o processo seletivo da EBSERH não atende às especificidades 60 

da COREMU-UFSC. Na sequência da discussão, a profa. Flávia disse que entrou em contato 61 

com o Claiton da Fundação de Estudos e Pesquisas SocioEconômicos – FEPESE, no intuito de 62 

esclarecer as possibilidades dos tipos de aplicação de provas. Em seguida, informou que a 63 

FEPESE não tem como garantir que seja o próprio candidato que esteja realizando uma prova 64 

escrita na modalidade remota para residência. Mas afirmou que a FEPESE pode gerenciar a o 65 

processo de análise de IAP. Logo em seguida, foi colocado em discussão o ponto sobre o uso 66 

de fundação de apoio para realização do processo seletivo. Em votação, a maioria decidiu pelo 67 

uso de Fundação para gerenciar o processo seletivo. Considerando que em reunião anterior já 68 

haviam sido aprovadas três etapas para o processo seletivo, seguiu-se para discussão da forma 69 

da segunda etapa. Como opções há a avaliação do candidato por análise do memorial descritivo 70 

e arguição do memorial ou análise de projeto de intervenção. Após longa discussão entre os 71 

membros, a primeira proposta, de memorial descritivo e arguição do memorial, foi aprovada 72 

por maioria dos votos. Na sequência, mesmo considerando o despacho orientador de processos 73 

seletivos do MEC, que diz que a fase eliminatória deve corresponder a 70% do processo 74 

seletivo, devido à pandemia e ao uso do IAP como etapa eliminatória, foi aprovada por 75 

unanimidade a proposta sobre os pesos para cada etapa na seguinte ordem: a) IAP – Peso 4; b) 76 

Análise de currículo – Peso 2; c) Memorial descritivo – Peso 2; e d) Arguição do Memorial – 77 

Peso 2. Não havendo mais tempo hábil para discussão de todos os componentes do item 4 da 78 

pauta (processo seletivo), foi decidido, como encaminhamento, que será dada continuidade na 79 

pauta em uma reunião extraordinária da COREMU a ser realizada no dia 07 de maio de 2021. 80 

Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da 81 
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qual, para constar, eu, Jeferson Madeira da Silva, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será 82 

assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 16 de abril de 2021. 83 
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